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הנדון :בג"ץ  2335/19עמותת הקנאביס הרפואי נגד משרד הבריאות
ביחס לפנייתנו לבית המשפט העליון (להלן" :בית המשפט") מיום  12בדצמבר  2019למתן הוראות
ולקיום דיון דחוף בדבר יישמו של צו הביניים (להלן" :הפניה") שהוגשה על ידי בא כוח מטעמנו,
ברצוננו להבהיר בפניכם את הנקודות הבאות:
א .קנדוק בע"מ (לעיל ולהלן" :החברה") שמה על דגלה את האחריות למטופליה בעבר בהווה
ובעתיד;
ב .לאורך השנים ,החל ממועד הקמתה ועד למועד זה ,החברה פעלה בהתאם להוראות
הרגולציה לפיקוח על פעילות הקנאביס הרפואי לרבות יישום החלטת הממשלה מס' 1587
בה נקבע המתווה להסדרת תחום הקנאביס הרפואי ולמחקר (להלן" :האסדרה החדשה")
וכן כל הנהלים והתקנות ;
ג .האסדרה החדשה נועדה ליצירת מקור אספקה מפוקח של קנאביס לשימוש רפואי בהתאם
לכללי איכות ובטיחות המתאימה למוצרים המשמשים ברפואה ( ,)GMPוכן לאפשר
זמינות רבה יותר של קנאביס לשימוש רפואי איכותי;
ד .לצורך עמידה בדרישות האסדרה החדשה החברה השקיעה משאבים רבים ,לרבות
השקעות כספיות נרחבות וגיוס כוח אדם איכותי ומקצועי ,ובהתאם החברה הייתה בין
החברות הראשונות בישראל לקבלת רישיון משרד הבריאות לגידול בהתאם לתקן IMC-
 .GAPמעבר לכך ,החברה משקיעה בפיתוח ומחקר בתחום הקנאביס הרפואי לרבות ביצוע
מחקרים קליניים לצורך הוכחת היעילות הקלינית של מוצרי  GMPעל מטופלים בעלי
התוויות רפואיות שונות;
ה .מודל האסדרה הישנה ,לפיו מוצרי הקנאביס הרפואי  Non-GMPנמכרו במחיר קבוע של
 370ש"ח (כולל מע"מ) ,בתוספת דמי שילוח של  100ש"ח ,ללא קשר בכמות הנצרכת מבוסס
על תהליכי גידול וייצור בסיסיים בעליות נמוכות משמעותית שהופסקו בעקבות יישום
החלטת הממשלה והנחיות המשרד .בנוסף המחיר נקבע בשנת  2012לא הותאם במהלך
השנים על אף התייקרות מהותית של גורמי הייצור הנדרשים לרבות כוח אדם ,מים ,חשמל,
בדיקות מעבדה וכו';
ו .בהתאם להנחיות המשרד להסבת מטופלי הסדרה ישנה לבתי המרקחת עבר חלק ממטופלי
החברה לרכוש את מוצרי  GMPשל החברה באמצעות מרשמים בבתי מרקחת;
ז .החברה מיישמת את החלטות בית המשפט מימים  6.10.2019ומיום  5.12.2019לפיהן
הוארכה תקופת האסדרה הישנה עד ליום ( 31.3.2020להלן" :תקופת הביניים") .אך
בשילוב הנחיות משרד הבריאות להפסקת ייצור  Non GMPולהסבת המטופלים לבתי
המרקחת לקבלת מוצרי  ,GMPמלאי מוצרי  Non GMPאינו יכול לספק את מלוא היקף
מטופלי האסדרה הישנה ועל כן מספקת החברה גם מוצרי  GMPבמחירי אסדרה ישנה;
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יודגש כי עלויות הכרוכות בייצור מוצרי  GMPומכירתם במחירי אסדרה ישנה בתקופת הביניים
כאמור אינה סבירה.
בהתאם לכך ,מעוניינת החברה לקבל את הבהרת משרד הבריאות כיצד מצופה מהחברה לפעול
במהלך תקופת הביניים עד ליום  ,31.3.2019ביחס למטופליה שעברו לאסדרה החדשה ,לרבות האם
החברה רשאית להפנות חלק ממוצרי ה  GMPלבתי המרקחת.
בברכה ,
קנדוק בע"מ
העתק:
עוה"ד רואי בלכר ונגה רובינשטיין ,משרד KRB
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